Privacyverklaring
Inleiding
Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in onze academie. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. In dit hoofdstuk laten we je weten welke
gegevens we verzamelen bij je inschrijving of deze van je kinderen, waarom we deze gegevens
verzamelen en hoe we hiermee omgaan.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de Stedelijke Academie voor Kunsten Maaseik.
Je dient je ervan bewust te zijn dat de Stedelijke Academie voor Kunsten Maaseik niet
verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere scholen, sites en bronnen. Door je bij ons in te
schrijven en je akkoord te verklaren met ons academiereglement, geef je aan het privacybeleid te
accepteren.
De Stedelijke Academie voor Kunsten Maaseik respecteert de privacy van alle cursisten en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die de cursisten ons verschaffen, vertrouwelijk behandeld
wordt.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Wanneer je jezelf of je kind(eren) inschrijft voor één of meerdere van onze lessen, vragen we je om
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens moeten wij vragen van de Vlaamse Overheid. Ze
maken deel uit van het inschrijvingsbeleid in het deeltijds kunstonderwijs. Centraal in de
gegevensverzameling is het rijksregisternummer, op basis waarvan de hogere overheid de
inschrijvingen van personen kan opvolgen: gezinskortingen, herinschrijvingen… De gegevens worden
opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren
met andere persoonlijke gegevens, waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij naar je persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de stad Maaseik. Wij zullen deze
gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens, waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor verkregen hebben.

